
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
08.04.2020                            № 11 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 

Р.М. 
В.А. 

Варава 
Гудзь 
Кальницький   
Клітко  
Кочур 
Снаговський 
Тарасовський  
Чепур  
Шикеринець 

М.В. 
В.В. 
О.О.  
Н.В. 
Л.В. 
О.О. 
І.М. 
О.О. 
І.С. 

  
Запрошені:  головний бухгалтер КП „ Каштан“ Бих В.І., економіст КП  

„ Каштан“ Ткаченко Н.В., виконувач обов’язки  директора  
                     КП „ Каштан“  Криницький О.В., начальник Пирятинської філії ПАТ     
                   „ ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ Отришко В.О. 

 
          Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 8 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

   „проти“ – 0 осіб; 
                          „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 
 
         1.  Про затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою 
населених пунктів, що надаються  КП „Каштан“. 



 
        2. Про обрізку дерев навколо ліній електропередач на території 
Пирятинської міської ОТГ ПАТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ 
 
        3. Про   стан   відвідування   членами  виконкому   засідань   виконавчого  
комітету   Пирятинської   міської  ради  впродовж першого кварталу 2020 року. 
 
        4. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2020 року. 
 
        5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради  від 
16.03.2018 № 78. 
 
        6. Про місцевий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків   
надзвичайних ситуацій на території  Пирятинської міської ради. 
 
        7. Про закінчення опалювального сезону 2019-2020 років в м. Пирятин. 
 
        8. Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про   
затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 
що надаються  КП „Каштан“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
           Рябоконь О.П. наголосив, що комунальному підприємству необхідно 
розширювати спектр послуг аби отримувати належну заробітну плату. 
 В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Варава М.В. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  
 

ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти  до  відома.  

2. Прийняти   рішення  виконавчого   комітету   з  розглянутого  питання  
(рішення № 96 додається). 
 
 
 



2. СЛУХАЛИ: 
         Стадника Є.В., начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який проінформував про обрізку дерев навколо ліній 
електропередач на території Пирятинської міської ОТГ ПАТ 
„ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Рябоконь О.П. зазначив, що останнім часом ситуація з зеленими 
насадженнями, які були обпиляні ПАТ „Полтаваобленерго“ в місті набула 
широкого суспільного резонансу.  Жителі міста почали звертатися до міської 
ради зі скаргами щодо  нещадного обрізання дерев та кущів по вулицях 
населених пунктів громади.  Одним із основних зауважень до роботи енергетиків 
є те, що обрізка дерев відбувається в теплу пору року у період активного 
соковиділення, що інколи призводить до гибелі насадження. Окрім того, досить 
часто залишають обпиляні гілки, навіть не знявши їх з дерева, що становить 
небезпеку для громадян та самих електромереж. 

Отришко В.О., начальник Пирятинської філії ПАТ                   
„ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“, зазначив, що першочергове завдання енергетиків – 
це налагодження безперебійного електропостачання. В охоронній зоні 
електричних мереж забороняється висаджувати дерева та кущі, проте більшість 
споживачів ігнорують попередження.  

Рябоконь О.П. сказав, що потрібно налагодити співпрацю Пирятинської 
філії АТ „Полтаваобленерго“ з КП „Каштан“ в питанні обпилювання дерев біля 
ліній електропередач на території Пирятинської міської ради. Запитав у  
Отришка В.О.: чи проводиться робота щодо прокладання кабелю під землею? 
Благоустрій  міста – одне із завдань  муніципалітету, облаштування елементів 
благоустрою та зелених насаджень. 

Отришко В.О. відповів, що найближчим часом прокладання ліній 
електропередач під землею не планується. Погодився, що необхідно налагодити 
співпрацю з комунальним підприємством „Каштан“. 
         В   обговоренні  питання  взяли  участь Тарасовський І.М., Варава М.В.   
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав  Вараву М.В.  створити 
робочу  групу щодо обстеження прибудинкових територій  на території 
Пирятинської громади щодо обпилювання дерев чи гілок, запропонував 
прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Прийняти   рішення  виконавчого   комітету   з  розглянутого  питання  
(рішення № 97 додається). 



3. СЛУХАЛИ: 
Нестерець Т.Д.,   начальника загального      відділу    та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про стан   
відвідування   членами  виконкому   засідань   виконавчого комітету   
Пирятинської   міської  ради  впродовж першого кварталу 2020 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В     обговоренні    питання    взяли  участь  Кочур Л.В., Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію  начальника загального  відділу    та     інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 98 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника загального      відділу    та    інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи 
із зверненнями громадян за І квартал 2020 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В     обговоренні    питання    взяли  участь  Шикеринець І.С., Бабак Р.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію  начальника загального  відділу    та     інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 99 додається). 
         
5. СЛУХАЛИ: 
        Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 



внесення    змін   до   рішення виконавчого комітету міської ради  від 16.03.2018 
№ 78. 
  
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні    питання    взяли  участь  Шикеринець І.С., Варава М.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

                             „проти“ – 0 осіб; 
                             „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
           1. Інформацію головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради Педяша Р.О.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 100 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 
        Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 
місцевий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків  
надзвичайних ситуацій на території  Пирятинської міської ради.  
 
ВИСТУПИЛИ: 
         Рябоконь О.П. сказав, що з метою запобігання поширенню на території 
громади коронавірусної інфекції муніципалітетом розглянуті пропозиції  та 
потреби тих установ, на які покладається вжиття  всіх необхідних заходів щодо 
боротьби з пандемією. На підставі відповідних заявок і сформований  місцевий 
матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків  надзвичайних 
ситуацій на території  Пирятинської міської ради. 

Кочур Л.В. доповнила, що в цьому рішенні чітко визначені місця, де 
зберігатиметься  матеріальний резерв, і визначаються відповідальні за його 
належне  зберігання – це головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради Педяш Р.О. та директор 
комунального підприємства  „Каштан“. 

Снаговський О.О. запитав, де зберігатимуться паливно-мастильні 
матеріали: на території комунального підприємства чи в міській раді? 

Педяш Р.О.  відповів, що паливно-мастильні матеріали зберігатимуться в 
талонах. Кочур Л.В. запропонувала доповнити  в примітці, що паливо 
зберігаються в талонах. 

В обговоренні    питання    взяли  участь  Чайка Т.Г., Шикеринець І.С. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  з 

врахуванням доповнень. 
 



ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                             „проти“ – 0 осіб; 
                             „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
           1. Інформацію головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради Педяша Р.О.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
врахуванням доповнень (рішення № 103 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Варава М.В.,  заступник міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради, який проінформував про закінчення опалювального сезону 2019-
2020 років в м. Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні   питання    взяли  участь Снаговський О.О., Чайка Т.Г.  
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                            „проти“ – 0 осіб; 
                            „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 
міської ради Варави М.В. взяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 102 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 
         Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який проінформував про  створення комісії з 
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Рябоконь О.П. наголосив, що міською радою було ініційовано  розробку 
цієї комісії  з метою збільшення надходжень від плати за землю, захисту 
інтересів ОТГ від несумлінних землекористувачів, що ухиляються від вчасного 
укладання договорів оренди землі. 
          Стадник Є.В. додав, що вона створена з метою  недопущення безоплатного 
використання земельних ділянок комунальної власності, що призводить до втрат 
міського бюджету, визначення та відшкодування збитків, завданих 
територіальній громаді внаслідок порушення порядку землекористування, 
виконком міської ради. 



  Варава М.В. пояснив, що комісія  буде працювати, насамперед, по землях 
сільського господарського призначення, які орендують сільгоспвиробники.  Є 
заорані шляхи та  під’ їзди до полів, тому  відділ із земельних та екологічних 
питань має відповідні напрацювання  і спільно з комісією буде розглядати ці 
питання. Запропонував до складу комісії ввести обох старост. 

Рябоконь О.П. сказав, що ряд громад розпочали роботу по інвентаризації 
землі на своїх територіях. В  цьому напрямку розпочинаємо і ми свою роботу. 
         В   обговоренні  питання  взяли  участь Тарасовський І.М., Шикеринець І.С.   
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням доповнень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу із земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Прийняти   рішення  виконавчого   комітету   з  розглянутого  питання  
з врахуванням доповнень (рішення № 101 додається). 
 
 
 
Міський голова                                                                     О.П.Рябоконь  
     
  
Секретар виконкому міської ради             Л.В.Кочур 
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу  
та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради              Т.Д.Нестерець 


